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NITOWNICA
do nitonakrętek
FULL AUTOMAT

Model: AT - 515

W zestawie końcówki: M3; M4; M5; M6; M8; M10; 
  M12.
Zastosowanie : Wszystkie typy - nitonakrętki aluminiowe, 
stalowe, nierdzewne.
Siła zrywania:2050 kg.
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MODEL

AT - 515 310 2,5 M3 - M12 1/4 80 6 - 7 2050 0 - 6,5

Narzędzie posiada atest CE zgodny z Zarządzeniem maszynowym:
2006/42/EC

Cisnienie pracy: 6 / 7 bar
Średnica wew. węża zasilania: ø 6,5 mm

Regulator przepływu
powietrza

Regulacja skoku Otwór do uzupełniania 
oleju hydraulicznego

ISO VG32

Odpowietrznik
nitownicy



Sposób regulacji trzpienia do długości nitonakrętki

Sposób wymiany trzpienia
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WAŻNE! Sposób podłączenia do instalacji:
Powietrze zasilające powinno być olejone mgłą olejową 3-4 krople na minutę olejem do smarowania 
narzędzi pneumatycznych. Wąż zasilający średnica wew. min 6 mm i nie dłuższy niż 10 m.

Nakręcić nitonakrętkę (a) na równo 
z trzpieniem i dokręcić nakrętkę (b)
w lewo do czoła niktonakrętki

a

1

31

4

2

5

2 3

b

c

Zakontrować nakrętkę w prawo (c)

Wyjąć śrubkę przytrzymującą 
trzpień

Wyjąć trzpień

Regulacja skoku zaciągu 

Odkręcić nakrętkę trzpieniaOdkręcić śrubkę przytrzymującą 
trzpień

Wyjąć nakrętkę trzpienia
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1. Trzpień
1.b Wycięcie w gwincie do mocowania śrubą nr 5
2. Kluczyk ampulowy
3. Nakrętka trzpienia
4. Nakrętka kontrująca nakrętkę trzpienia
5. Śruba hex do zamocowania trzpienia
6. Tuleja trzpienia
7. Obudowa głowicy z otworami
8. Kluczyk płaski
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Narzędzie posiada atest CE zgodny z Zarządzeniem maszynowym:
2006/42/EC
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Model: AT - 515
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Ogólna instrukcja użytkowania narzędzi pneumatycznych

UWAGA!
Przed rozpoczęciem pracy tym narzędziem należy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą 
instrukcję obsługi. 
Jeśli będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości bądź pytania skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą.

W przypadku nierównomiernej pracy narzędzia bądź jego uszkodzenia należy natych-
miast przerwać pracę. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTAWA
Nigdy nie zasilaj narzędzia gazami łatwopalnymi oraz sprężonym tlenem. Używaj filtrów, odwadniaczy 
i regulatorów przepływów powietrza.
Do czyszczenia i konserwacji nie używaj substancji żrących i łatwopalnych.
W żadnym razie nie wolno dopuścić do przekroczenia maksymalnej wartości zasilania ( 6 bar ).
Odłącz narzędzie od zasilania w czasie zmiany oprzyrządowania, regulacji narzędzia bądź jego konserwacji.
Używaj środków ochrony BHP ( rękawice, okulary, stopery ).
Nie przekazuj narzędzia osobie nie przeszkolonej.

ZASILANIE
Narzędzie wymaga naolejenia przed pierwszym uruchomieniem oraz po dłuższej przerwie. 
W tym celu należy do wlotu powietrza wpuścić kilka kropel oleju do narzędzi pneumatycznych ( Torcula 
32 ). 
Poza tym narzędzie wymaga stałego smarowania tym samym olejem przy pomocy naolejaczy 
lub zintegrowanych bloków przygotowania powietrza.

Powietrze do zasilania narzędzi pneumatycznych powinno być pozbawione wody oraz zanieczyszczeń,
wg normy ISO 8573.1.2001. 

Powietrze powinno mieć poniższe parametry:
• Rodzaj klasy dla narzędzi pneumatycznych: 4
• Liczba cząstek stałych ( 0,5-1,0 µ ) na 1m³: 1000
• Ciśnieniowy punkt rosy: 3 °C
• Olej wraz z parą: 5 mg/m³
• Ciśnienie pracy: 6 barów
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